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προτάσεις της ΕΣΕΕ
για την ενίσχυση του Εµπορίου

1

Σταθερή φορολογία για σταθερή οικονομία
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Αλλαγή στο ασφαλιστικό καθεστώς των εμπόρων σε κρίση (ΟΑΕΕ)
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Δημιουργία Αναπτυξιακής
Τράπεζας μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

5

Εφαρμογή Τειρεσία 2 ταχυτήτων

6

Λειτουργία αυτοτελών
καταστημάτων Stock-Outlet
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• Θέσπιση ενιαίας φορολογικής κλίμακας- ίδια φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές.
• Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για όλες τις επαγγελματικές ομάδες μέσω της καθολικής ισχύος του μέτρου συλλογής
αποδείξεων.
• Θέσπιση σταθερού φορολογικού συντελεστή 15% (flat tax) επί των καθαρών κερδών για τα νομικά πρόσωπα και επιπλέον
15% σε περίπτωση διανομής των κερδών (διανομή μερίσματος).
• Επαναφορά του συντελεστή της προκαταβολής του Φόρου Εισοδήματος στα επίπεδα του 2014 (χρήση 2013).
• Αναμόρφωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, με την πρόβλεψη αφορολόγητου ορίου.
• Παροχή κινήτρων για την ευρύτερη χρήση πλαστικού χρήματος και την προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών για τον
περιορισμό των γραφειοκρατικών εμποδίων.

• "Πάγωμα" και κεφαλαιοποίηση οφειλών και για ποσά άνω των 20.000 ευρώ μέσω της δυνατότητας αποποίησης ασφαλιστικού
χρόνου.
• Διασύνδεση εισφορών με το πραγματικό μετά φόρων εισόδημα- Εφαρμογή κλιμακούμενου πολλαπλασιαστή και κατάργηση
του αυθαίρετου δεκαπλασιασμού του κατώτατου μισθού.
• Επανενεργοποίηση διακοψάντων οφειλετών.
• Επέκταση του εργόσημου και σε άλλες εργασίες πέραν των αγροτικών.
• Εξορθολογισμός της εισφοράς του κλάδου υγείας. Προσδιορισμός εφάπαξ σταθερού ποσού έναντι του προτεινόμενου
αναλογικού.
• Διαρκής ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των ασφαλισμένων.
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• Αξιοποίηση σύγχρονων και ευέλικτων
χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως οι
Εγγυήσεις και τα Μικροδάνεια ύψους 5.000 –
10.000 ευρώ (microfinancing).
• Συνεργασία με τις συνεταιριστικές τράπεζες
για τη σύσταση της Αναπτυξιακής Τράπεζας
ΜμΕ.
• Μη επικάλυψη του ρόλου των συστημικών
τραπεζών και μη υποχρέωση καταβολής
υπέρογκων εξασφαλίσεων από την πλευρά
των επιχειρήσεων.

Προστασία της «εντός της
κρίσης» μικρομεσαίας
επιχείρησης
• Θεσμοθέτηση της «εντός κρίσης μικρομεσαίας
επιχείρησης», με βάση κριτήρια όπως η μείωση
του τζίρου, ο τραπεζικός δανεισμός και το ύψος
των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και
ασφαλιστικών οφειλών.
• Καθιέρωση μίας μόνιμης και διαρκούς
ρύθμισης, που θα διασφαλίζει την αυτόματη
ένταξη των εν λόγω επιχειρήσεων σε όλες τις
υπάρχουσες φορολογικές, ασφαλιστικές και
κατά περίπτωση δανειακές ρυθμίσεις με την
ταυτόχρονη χορήγηση ενημερότητας.

• Εφαρμογή Τειρεσία «δύο ταχυτήτων» και εννέα κατηγοριών με βαθμολόγιο («credit score») και μοριοδότηση («point
system»), σύμφωνα με το αμερικανικό πρότυπο.
• Κατάργηση «Λευκού» Τειρεσία.
• Ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των οικονομικών φορέων θα πρέπει να διενεργείται εντός των επιτρεπτών ορίων,
χωρίς να απαιτείται η διακίνηση και η αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούν ακάλυπτες επιταγές/απλήρωτες
συναλλαγματικές.

• Νομοθετικός προσδιορισμός του
αντικειμένου δραστηριότητας, των όρων και
των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού των εν
λόγω καταστημάτων.
• Δυνατότητα διάθεσης εμπορευμάτων Stock
σε ειδικό χώρο εντός καταστήματος, για τις
επιχειρήσεις.

Δημιουργία
«Ανοικτών
Εμπορικών
Κέντρων»
• Ενεργοποίηση και
εφαρμογή της δράσης
«Δημιουργία ανοικτών
εμπορικών κέντρων
στα κέντρα πόλεων»
(Open Malls).
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7
Αυτορρύθμιση
ωραρίου
σε τουριστικές
περιοχές
• Να αποφασίζουν
σχετικά οι τοπικοί
Εμπορικοί Σύλλογοι
που γνωρίζουν τις
ανάγκες κάθε
περιοχής.

Αυστηρότερη αντιμετώπιση
παραεμπορίου
• Απαγόρευση κάθε υπαίθριας εμπορικής
δραστηριότητας, εκτός από την πώληση
προϊόντων γης και θάλασσας στις λαϊκές αγορές,
μόνο από παραγωγούς καθώς και από την πώληση
παραδοσιακών προϊόντων.
• Άσκηση δραστηριότητας σε καθορισμένες περιοχές
με υποχρεωτική χρήση ταμειακής μηχανής.
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Ένταξη του
Εμπορίου στο νέο
ΕΣΠΑ 2014-2020
• Πολλαπλάσια οφέλη για την
ελληνική οικονομία από την
τόνωση του εμπορικού
κλάδου.
• Άμεσες αποδόσεις και
αύξηση απορροφητικότητας.

